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Voorwoord
Maar er bestaat ook zorg over een zeer 

beperkte groep sportvissers die door hun 

onacceptabele gedrag aan de waterkant 

het maatschappelijk evenwicht verstoort 

en de acceptatie van de sportvisserij 

teniet doet. Niet voor niets doen wij 

herhaaldelijk oproepen aan de achterban 

om dergelijke misstanden onverwijld 

te melden, zodat maatregelen kunnen 

worden getroffen – liefst preventief -  om 

escalatie te voorkomen.

Ook merken wij dat de verschillen tussen 

de federaties onderling en  daarbij onze 

voorsprong in organisatiestructuur deels 

aanleiding kunnen geven tot irritatie. Dit is 

onnodig en wordt door het bestuur en de 

medewerkers betreurd.

In 2013 is de aanzet gegeven om de hen-

gelsportverenigingen meer te betrekken 

bij het onderhoud van de wateren in hun 

omgeving. Dit heeft al mooie resultaten 

opgeleverd die hoopvol stemmen. Uit-

gangspunt voor nu en de komende jaren 

is dat de verenigingen en hun leden zich 

prettig voelen in hun omgeving, waar ze 

mede verantwoordelijk zijn voor goede 

vismogelijkheden in een aantrekkelijk 

en gezond watermilieu waarin de vissen 

floreren.

 

Herman C.J. Dirks

Voor u ligt het jaarverslag van onze organi-

satie van 2013. Dit is het eerste jaarver-

slag dat is gebaseerd op het Beleidsplan 

2013-2018. De rode draad vormt het 

partnerschap dat de federatie op diverse 

beleidsterreinen onderhoudt met tal van 

organisaties: waterschappen, natuurbe-

schermingsorganisaties en sinds dit jaar 

ook onze Duitse zusterorganisatie Weser-

Ems. Dit leverde tal van projecten op die 

we in dit jaarverslag nader beschrijven.

Het is niet alleen een succesverhaal. We 

merken in onze contacten dat het vissen 

op zich niet meer ter discussie staat; vissen 

is een algemeen geaccepteerde vorm 

van vrijetijdsbesteding. Sterker nog, het 

IVN, instituut voor natuurbescherming en 

educatie, ziet vissen zelfs als ideale manier 

om de jeugd actief in de natuur bezig te 

laten zijn.



Inleiding
De belangenbehartiging van de 

hengelsport vormt de rode lijn tussen alle 

werkzaamheden van de federatie. 

Met alle onderdelen zoals jeugd, 

handhaving, wedstrijden, visstand zijn de 

belangen van de sportvisserij gemoeid. 

Het belangrijkste kernwoord hierbij is 

netwerken. Zonder een goed opgebouwd 

netwerk is het niet mogelijk of veel 

moeilijker om zaken voor de hengelsport-

ers voor elkaar te krijgen. Al een aantal 

jaren investeert de federatie in het 

opbouwen van een professioneel netwerk. 

Zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau 

begint dit zijn vruchten af te werpen. 

Coalities die jaren geleden nog ondenk-

baar waren met bijvoorbeeld het IVN of 

terreinbeheerders zijn voorbeelden van 

samenwerkingsverbanden waarvan alle 

hengelsporters profiteren. 

We zijn een serieuze gesprekspartner voor 

de talrijke organisaties en overheden waar 

wij mee te maken hebben.  

In de verschillende hoofdstukken in dit 

jaarverslag komt u de diverse voorbeelden 

van samenwerking en netwerken tegen.
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1. KANTOOR & 
    BESTUUR
SPORTVISSERIJ NEDERLAND

De ambtelijke samenwerking tussen de 

medewerkers van onze federatie en 

Sportvisserij Nederland is inhoudelijk prima 

en opbouwend in allerlei projecten. Een 

verzoek onzerzijds om ondersteuning wordt 

steevast professioneel en vlot opgepakt en 

resulteert  in notities, memo’s en praktische 

ondersteuning in projecten waarmee de 

belangen van de sportvisser en de recreatie 

langs, op en in het water bijzonder zijn 

gediend.

Bestuurlijk overleg federatie en 
waterschappen is essentieel. 
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De bestuurlijke, thematische commissies 

ter realisatie en ontwikkeling van landelijk 

beleid funtioneren goed tot uitstekend, 

ondanks de soms inhoudelijke verschillen 

die ondermeer ontstaan door on-

voldoende kennis van processen binnen 

federaties en stappen die wij, maar ook 

collega-federaties, reeds in het verleden 

hebben genomen.

Het beroepskrachtenoverleg, dat maan-

delijks plaatsvindt, moet in onze ogen 

meer iets zijn vanuit de federaties richting 

de landelijke organisatie als andersom. 

Dit vraagt uiteraard bovenal inspanning 

van ons maar ook van de overige 

federaties en van de aangesloten specialis-

tenverenigingen.

Het is het federatiebestuur tot op heden 

niet gelukt een bestuurder vanuit 

Groningen Drenthe te vinden die plaats 

neemt in het bestuur van Sportvisserij 

Nederland. Dient zich een kandidaat aan 

die voldoet aan de gestelde criteria, dan 

zal het bestuur zeker actie ondernemen 

om deze kans te verzilveren.

KANTOOR

Het afgelopen jaar stond in het teken 

van de voorbereidingen en de uitvoer-

ing van een aantal ingrijpende admin-

istratieve wijzigingen die  van invloed 

waren op de werkzaamheden van het 

kantoor. 

- Verenigingsservice

- Extra Verenigingsservice

- Digitaal aanvragen Voorlopig Bewijs   

   van Lidmaatschap (VBL), Nachtvis- en    

   derde hengeltoestemming

Hiernaast gingen de reguliere admin-

istratieve werkzaamheden normaal 

door: het verwerken van de aanvragen 

van wedstrijden, het invoeren van de 

processen verbaal bij het CJIB etc. Ook 

is er een tendens dat er meer via de mail 

wordt gecommuniceerd zowel door 

verenigingen, externe organisaties als 

individuele sportvissers.
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Verenigingsservice
Al een aantal jaren werd aan de 

federatie  door een aantal verenigingen 

de vraag gesteld of het mogelijk was de 

ledenadministratie van hun verenigin-

gen door de federatie te laten uitvoeren. 

Op de Ledenvergadering 2013 van de 

federatie is aan de verenigingen meege-

deeld dat dit mogelijk is. De uitvoering 

van de ledenservice zou op identieke 

wijze worden uitgevoerd zoals die 

landelijk door Sportvisserij Nederland 

werd gedaan. Dit om zoveel mogelijk 

dezelfde werkwijze - en wat 

belangrijker is - dezelfde programma-

tuur te gebruiken.

Uitvoering

Vanaf september/oktober 2013 is het 

kantoor gestart met de uitvoering van 

de ledenservice voor 46 verenigingen 

van de federatie, opgeteld 20.320 VIS-

pashouders. Dit was een groot succes, 

de verwachting was gezien de signalen 

dat er 15 tot 20 verenigingen mee 

zouden doen. 

In de testfase zijn geen noemenswaar-

dige problemen opgetreden die een 

uitvoering in de weg zouden staan. De 

verschillende contracten die moesten 

worden afgesloten met de ING waren op 

tijd verzonden. De verenigingen hadden 

hun contributiegegevens doorgegeven 

en verwerkt. 

Ook in 2013 een geslaagde 
vrijwilligersdag

Daarnaast zijn de brieven en herinner-

ingen met de  verenigingen afgestemd. 

Met Sportvisserij Nederland waren de 

afspraken duidelijk betreffende de ver-

zending van de betaalde vispassen.

Bovendien was met de software ontwik-

kelaar TJ Webstudio afgesproken dat 

zij de eerste maanden zou helpen met 

het importeren en exporteren van de 

betalingsbestanden. Dit is ook gebeurd. 

Ook heeft Sportvisserij Nederland waar 

mogelijk ondersteuning geleverd.

Uitvoering/problemen

Helaas was de start niet goed. 

In november werden er 18.000 accept-

giro’s verzonden. Direct daarna stond 

de telefoon roodgloeiend. De reden 

hiervan was dat de ING het incassocon-

tract niet had gefiatteerd. Dit betekende 

dat de acceptgiro’s niet konden worden 

geïnd. Dit is dankzij druk telefonisch 

overleg binnen 4 dagen hersteld voor 

die klanten die via de ING bankieren en 

2 dagen later voor de overige klanten. 

Bovendien bleek het betalingsgedrag 

van de leden niet optimaal te zijn. Dit 

heeft veel extra werk voor het kantoor 

opgeleverd.  

Maar terugkijkend moeten we conclu-

deren dat ondanks de aanloopproble-

men in het begin, de verenigingsservice 

voorziet in een grote behoefte van 

de verenigingen. Ook is zichtbaar dat 

de verenigingen die meedoen aan de 

verenigingsservice aan het begin van 

het jaar meer leden hebben dan het jaar 

daarvoor. 

Extra Verenigingsservice
Een aantal verenigingen heeft aange-

geven extra diensten uit te willen 

besteden aan de federatie. De taken zijn  

onder andere het verzenden van 

verenigingblaadjes, wedstrijdprogram-

ma’s en verenigingvergunningen. 

De daadwerkelijke kosten worden in  

rekening gebracht. Deze service heeft 

voor het kantoor extra werk opgeleverd.



4. Acceptgiro niet ontvangen
Om de verzending van de vispassen 
te bespoedigen, zijn vanaf januari 
2014 de VISpassen op het kantoor 
geprint en verzonden. Hierdoor ontv-
ingen de mensen twee weken eerder 
hun VISpas. Dit leverde voor het kan-
toor extra werkzaamheden op. 
Bovendien moesten in de afgelopen 
periode 2760 automatische incasso’s 
worden verwerkt. Bij de acceptgiro’s 
die de mensen ontvangen zat namelijk 
een machtigingsformulier voor een 
automatische incasso. Ook het mooie 
weer in de winterperiode speelde 
parten. Hierdoor moesten veel meer 
nieuwe leden worden ingeschreven dan 
in voorgaande jaren.

Problemen invoering ledenservice:
1. Leden hebben betaald maar nog 
geen VISpas 2014 ontvangen.
De oorzaak hiervan is dat de betal-
ing niet kan worden geplaatst. De 
leden zijn op een
uitvallijst gezet. Deze lijst bestaat uit 
ongeveer 650 personen. De redenen 
waarom de
betaling niet kan worden geplaatst 
zijn divers:
- Geen of incompleet lidnummer of 
geen naam vermeld
- Te veel of te weinig betaald
- Via gemeente kredietbank betaald
- Verhuizing niet doorgegeven
- Overgemaakt op de Frieslandbank 
ipv ING rekeningnummer van de 
federatie.

Deze uitvallijst moest handmatig van 
geval tot geval worden verwerkt. 
Dit was en is zeer tijdrovend. Zodra 
de betaling is gekoppeld aan het lid 
wordt ook de VISpas aangemaakt en 
worden de bedragen van de leden 
die te veel/dubbel hebben betaald 
teruggestort. Hier gaan meestal 21 
dagen overheen. De mensen die 
bellen werd geadviseerd hun 
rekeningafschrift en de VISpas 2013 
mee te nemen bij het vissen. 
De opsporingsambtenaren waren 
hiervan op de hoogte.
2. Leden hebben de VISpas ontvan-
gen, maar de derde hengel/nachtvis 
sticker ontbrak.
3. Extra Vispas niet ontvangen
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Financiën
Het jaar 2013 stond in het teken van de 

invoering van de verenigings service. Dit 

had tot gevolg dat de contributiegelden 

eerder zijn geïnd dan voorgaande jaren. 

Dit is in de balans goed zichtbaar. 

Verder hebben er zich geen 

noemenswaardige financiële mutaties 

voorgedaan. Het resultaat komt nagen-

oeg overeen met het begrote resultaat 

van € 6000,-.

Hieronder is de expoitatie rekening 2013 

en de balans weergegeven. 
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Water-& Vis-
standbeheer

Vrijwilligers van de federatie hebben met 

een van de beroepsvissers in het voorjaar 

ook de werking van nieuwe vispassages 

onderzocht. In dit geval in de Runde, de 

herstelde bovenloop van de Westerwoldse 

Aa.

Van de onderzoeken worden rapportages 

opgesteld. Zodra wij die ontvangen, pub-

liceren we ze op www.vissen.nl. 

Ook Sportvisserij Nederland heeft op ons 

verzoek vissstandonderzoek uitgevoerd en 

wel in de visplas Eesergroen nabij Borger. 

Deze plas is in 2012 drastisch opge-

schoond maar daarna weer snel begroeid 

geraakt. Het onderzoek was erop gericht 

of de visstand nog aan de wensen van de 

sportvissers voldoet. Dat bleek niet het 

geval, de visstand is eenzijdig en oneven-

wichtig. Het advies is zeelt en kroeskarper 

uit te zetten. Deze vissoorten zijn redelijk 

bestand tegen zuurstofschommelingen 

die worden veroorzaakt door de zware 

begroeiing met waterplanten.

Waddenkust
Vanuit het Waddenfondsproject Ruim 

Baan voor Vissen, is onze federatie trekker 

van het onderzoek naar het aanbod van 

vissen die vanuit zee het zoete binnenland 

binnen willen om te paaien of op te 

groeien. Het onderzoek duurt 3 jaar. 

Voorjaar 2013 vond de tweede onderzoek-

sronde plaats bij 17 locaties langs de 

Waddenkust van Den Helder tot aan 

Nieuwe Statenzijl. Tientallen 

vrijwilligers hebben gedurende drie 

maanden twee maal per week bij 

hoogwater met een kruisnet het aanbod 

van trekvissen onderzocht.

Onderzoek
Zowel in de waterschappen Hunze en Aa’s, 

Noorderzijlvest en Reest en Wieden is het 

monitoringsteam van de federatie actief. 

Het team bestaat uit onze beroepsvissers, 

getrainde vrijwilligers van

 de federatie en ecologen van bureau Koe-

man en Bijkerk. Hun taak is de uitvoering 

van visserijkundig onderzoek in opdracht 

van de waterschappen. Deze onderzoeken 

zijn verplicht vanuit de Europese Kader-

richtlijn Water. Ieder water is om de zes, en 

in sommige gevallen drie jaar aan de beurt. 

De visstand is een van de factoren waaraan 

je de ecologische kwaliteit van een water 

kunt afmeten (naast waterkwaliteit, aan-

wezigheid waterplanten, macrofauna etc).

In 2013 is de visstand in de volgende wa-

teren onder de loep genomen:

Waterschap Reest en Wieden: Meppeler-

diep, Drentsche Hoofdvaart en Wold Aa.

Waterschap Hunze en Aa’s: Oldambtmeer, 

Noord-Willemskanaal, Drentsche Aa en 

watergangen Duurswold.

Waterschap Noorderzijlvest: Boterdiep en 

Winsumerdiep, Reitdiep Kommerzijl en de 

maren rond het Reitdiep.
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Vergeleken met het eerste onderzoeksjaar, 

is 2013 opvallend goed verlopen. De aan-

tallen glasalen die zijn gevangen waren 

verrassend hoog. 

Op verschillende plekken (Roptazijl, 

Zwarte Haan, Noordpolderzijl, Termunter-

zijl, Nieuwe  Statenzijl) zijn rond eind 

april en in mei honderden tot duizenden 

glasalen per bemonstering gevangen. 

Dat is erg veel als je bedenkt dat je met je 

kruisnetje van 1 bij 1 meter maar een klein 

stukje water afvist gedurende een paar 

minuten. Zelfs locaties waar andere jaren 

weinig tot niets werd gevangen, zoals de 

Delfzijllocaties, deden het nu heel redelijk 

met vanaf half april tot half mei regel-

matig vangsten van enkele tot tientallen 

glasalen. Je zou bijna gaan denken dat de 

beschermingsmaatregelen van de over-

heid al snel vruchten afwerpen, maar dat is 

te kort door de bocht. 

Gezien de levenscyclus van de paling kan 

enig herstel van de stand immers pas na 

een aantal jaren merkbaar zijn. 

Niet alleen de glasaal deed het goed, dit 

voorjaar. Ook de spiering- haring/sprot- 

en zeenaaldvangsten waren verrassend 

groot.  Verder zijn er ook weer bijzondere 

vangsten gedaan: Snotolf, Steenbolk, 

Zeeforel (50 cm!), Schar, Zeedonderpad en 

Winde.

3.3 Onderzoek trekgedrag vissen
Moderne techniek doet zijn intrede 

in het onderzoek naar het trekgedrag 

van vissoorten. Bij de polders rond het 

Zuidlaardermeer zijn tal van vissoorten 

van een klein zendertje (pit-tag) voorzien. 

Ook in de Hunze zijn vissen gezenderd. 

Bovenstrooms zijn ontvangers opgesteld 

die precies registreren welke gezenderde 

vis wanneer passeert. Zo krijgt waterschap 

Hunze en Aa’s een goed beeld van de 

vismigratie,  welke voorzieningen nodig 

zijn en hoe die werken. Op deze wijze 

onderzoekt het waterschap ook de migra-

tieroutes die de rivierprik aflegt als deze 

vissoort vanuit zee binnentrekt. Ook in 

waterschap Noorderzijlvest wordt gewerkt 

met telemetrie. Hier zijn tientallen windes 

gezenderd om zo hun trekroutes in beeld 

te krijgen.

De Oeveratlas blijft een 
goede informatiebron

Cursus Visherkenning voor het 
monitoringsteam  
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Karperuitzet in de grote kanalen
De federatie heeft  in samenwerking 

met de KSN Groningen-Drenthe, Sport-

visserij Nederland, Waterschap Noorder-

zijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s 

een uitzetproject voor karper opgestart 

voor enkele scheepvaartkanalen in 

Groningen. Met het project worden 

verschillende doelen nagestreefd:

* Voor de sportvisserij wordt een    

   aantrekkelijk bestand karper 

   nagestreefd, wat de sportvisserij-                  

   mogelijkheden ten goede komt en              

   wat  de toeristisch-recreatieve functie   

   van de kanalen vergroot.

* De waterschappen willen meer inzicht  

   in de effecten van karperuitzet op     

  aangrenzende kwetsbare wateren, met   

  andere woorden: trekt de uitgezette  

  karper vanuit de kanalen de 

aangren zende ecologisch waardevolle 

wateren  in?

* De waterschappen willen kunnen 

   aantonen dat gedoseerde uitzet van  

   karper op de grote scheepvaart-

   kanalen de Europese Kaderrichtlijn 

   Water doelen niet in gevaar brengt.

* Het behalen van landelijke publiciteit  

   over dit project aangezien het in deze   

   vorm niet eerder heeft 

   plaatsgevonden.

Via monitoring wordt het effect van 

de uitzetting geëvalueerd. Dit gebeurt 

enerzijds via hengelvangstregistratie, 

waarbij een groep karpervisseers hun 

vangsten gaat bijhouden.

Via deze vorm van monitoring wordt 

het effect op de sportvisserij aange-

toond. Anderzijds gebeurt het door 

het aanbrengen van kleine zenders in 

de   uitgezette karpers zodat ze gevolgd 

kunnen worden. Het idee is om hier-

voor het meetnet te gebruiken waar-

mee de intrek van rivierprik gevolgd 

wordt in het gebied van Hunze en Aa’s 

en van het meetnet in Noorderzijlvest 

dat is opgesteld in het Peizerdiep en 

bovenlopen. Als uit de monitoring blijkt 

dat de uitzet geen aantoonbare invloed 

heeft op de Kaderrichtlijn-doelen, kan 

gezamenlijk het uitzetbeleid voor de 

toekomst worden bepaald.

Het karperbestand werd voor het laatst 

onderhouden door een uitzetprogram-

ma van spiegelkarper in de periode 

2001-2005. Inmiddels is het bestand 

karper afgenomen en zijn de vangsten 

van karper op de kanalen al lange tijd 

slecht (80 uur vissen voor 1 karper is 

eerder regel dan uitzondering). 

Ook tijdens de visserijkundige onder-

zoeken in 2007 en 2008  werden in de 

kanalen nauwelijks tot geen karpers 

aangetroffen. 

Omdat er geen natuurlijke voort-

planting aanwezig is op de kanalen 

(geen geschikt paaihabitat) en er 

natuurlijke sterfte plaatsvindt van naar 

schatting 5% van het bestand per jaar, 

is het karperbestand volledig afhan-

kelijk van uitzet. Het project zet in op  

het gedurende vijf jaar uitzetten van 

bescheiden hoeveelheden K3 karpers 

(drie jaar oude, gekweekte karpers).



Vismogelijkheden 
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Visoever voor Nieuweschans 
De federatie is op diverse manieren 

betrokken bij de maatregelen die rond 

de Westerwoldse Aa worden uitgevoerd, 

met name gericht op monitoring van de 

visstand en de werking van vispassages en 

onderzoek in het aalreservaat in de 

benedenloop. De samenwerking hierin 

met waterschap Hunze en Aa’s is 

uitstekend. 

Dit voorjaar inventariseerde de federatie 

met hsv Nieuweschans de wensen en knel-

punten van de sportvisserij in en bij het 

dorp. De grote wens van de hsv was om de 

zuidoever van de Westerwoldse Aa vanaf 

het viaduct in de A7 tot aan de bocht naar 

het Boelo Tijdenskanaal (pakweg 350 

meter) geschikt te maken voor de sportvis-

serij en speciaal voor de viswedstrijden 

van de club. Waterschap Hunze en Aa’s 

was graag bereid hieraan mee te werken, 

ook omdat volgens het nieuwe federatie-

beleid, de hsv zelf het onderhoud van de 

visstekken op zich wil nemen. 

Het werk op de zuidoever is inmiddels  

afgerond. De wilgenopslag is verwijderd. 

De eerste 100 meter van de oever is opge-

hoogd met klei dat is vrijgekomen bij de 

aanleg van het waterbergingsgebied zo-

dat een mooie vlakke visoever ontstaat. De 

overige 250 meter wordt gemaaid, waarna 

de hsv Nieuweschans zelf de visstekken 

kan bijhouden. Ook zal de hsv toezicht 

houden en eventuele rommel opruimen.

Visoever Gasselternijveen
Hsv De Rietvoorn te Gasselternijveen is 

best te spreken over de natuurontwikke-

ling rond de Hunze. Het landschap wordt 

mooier en mooier dankzij de nieuwe 

meanders en het op de natuur gerichte 

beheer en onderhoud. Ook staat de vis-

stand in de Hunze er goed voor. Maar… de 

vereniging heeft 280 leden en die willen 

wel graag een plekje om bij het dorp te 

kunnen vissen. De federatie organiseerde 

op 3 juni een bezoek aan de Hunze met 

Klaas Mulder, Teamhoofd Watergangen en 

Keringen van waterschap Hunze en Aa’s 

en Henk Homan van hsv De Rietvoorn. 

Gezamenlijk is de westoever bekeken van 

de Hunze van pakweg Torenveen tot de 

splitsing Voorste- en Achterste Diepjes. 

Dit deel van de Hunze bevindt zich nog in 

gekanaliseerde staat. Wellicht al in 2014 

gaat ook dit deel op de schop, maar de 

huidige loop blijft eerst liggen en is bij 

uitstek geschikt voor de sportvisserij. 

Het waterschap Hunze en Aa’s bleek be-

reid aan de wensen van de hsv tegemoet 

te komen. Voor zover het past in het 

maaibeleid, worden langs de Hunze bij het 

dorp visstekken gemaaid van circa 2 meter 

breed. Ook wordt eventueel het overschot 

aan liesgras dat voor de stekken in het 

water groeit verwijderd. De vereniging 

wijst de plekken aan waar de visstekken 

kunnen komen. 

13
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Opschonen wateren Beilen
Maandag 29 juli 2013 is het waterschap 

Reest en Wieden en een aantal vrijwil-

ligers van de hengelsportvereniging 

Beilen begonnen met het opschonen van 

de Beilervaart en het Linthorst Homan-

kanaal. Dit naar aanleiding van de vele 

klachten van vissers dat dit populaire 

viswater niet meer bevist kon worden.

Extra maaien Oranjekanaal
In het kader van het project van Sport-

visserij Nederland dat erop is gericht in 

samenwerking met waterschappen en de 

federaties extra onderhoud mogelijk te 

maken in wateren die dichtgroeien met 

waterplanten (Hot Spots project) is het 

Oranjekanaal bij Orvelte en de Borgerzijtak 

in 2013  extra gemaaid. 

Het verzoek kwam van de plaatselijke 

hsv De Voorn uit Schoonoord. Enkele 

vrijwilligers van deze vereniging helpen 

mee bij de inventarisatie van de water-

plantenoverlast. De federatie bedankt het 

waterschap Velt en Vecht voor het maaien 

namens alle sportvissers.

Overzicht gezamenlijk verbeteren vismogelijkheden:
Water:    Vereniging:  Vanaf:  Aard van werkzaamheden:
    
    
Westerwoldse Aa  HSV Nieuweschans 2013  Door waterschap op ons verzoek opgehoogde  
        oever schoon houden, visstekken bijhouden.
    
Oostermoerse Vaart HSV De Rietvoorn  2013  Na maaibeurt  door waterschap ter hoogte van 
        Gasselternijveen onderhouden van 20 aangewezen  
        visstekken.
    
Kanaal Buinen-Schoonoord HSV de Brasem Borger juni 2014 Na maai-onderhoud door waterschap   
        bijhouden van aangewezen visstekken.
    
Oostervoortse Diep Nrd. Ned. Vliegvisver. 2013  Opschonen vispassages ten behoeve van 
        vismigratie.
    
Winsumerdiep  Nog vaststellen.  juni 2014 Behoefte aan visstekken vanwege hoge 
        begroeiing.
    
    
Oranjekanaal   HSV Beilen e.o.  2011  Onderhoud trappen en visplekken van 12 FUP's
    
    
Oranjekanaal Schoonoord HSV De Voorn  mei 2014 Na maaibeurt waterschap bijhouden van   
        aantal aangewezen visstekken.
    
Jongbloedvaart (Sleen) HSV Onder Ons  juni 2014 Na onderhoud berm door gemeente Coevorden  
        bijhouden van aantal visstekken in talud van  
        waterschap.
    
Visplas Wollinghuizen HSV De Brasem   2011  Groot onderhoud visplas (opschonen bossingels,  
        oeverpad, toegangspad).
    
Brunstingerplas  HSV Beilen e.o.,   2013   Groot onderhoud visplas (opschonen oevers, toe 
        gangspaden)



Jeugd

5 

Algemeen
Zoals u allen weet heeft de jeugd bij de 

federatie de hoogste prioriteit. Uit de 

enquête die onder de verenigingen is 

gehouden, kwam naar voren dat maar een 

beperkt aantal van hen jeugd-activiteiten 

organiseert. De federatie gaat deze 

verenigingen wanneer zij daar om 

verzoeken extra ondersteunen. 

Dit kan financieel,  maar ook met fysieke 

ondersteuning.  Jammer dat er maar een 

klein aantal verenigingen zich inspant om 

de jeugd te laten kennis maken met het 

vissen. Dat er onder de jeugd veel wordt 

gevist blijkt wel uit het feit dat de 

jeugddagen van de federatie druk worden 

bezocht. Daarnaast worden er jaarlijks 

bijna 10.000 gratis jeugdvergunningen 

verstrekt aan verenigingen, hengelsport-

zaken etc. Voor het eerst kon in 2013 

deze vergunning via de federatie website 

worden aangevraagd. Dit moet toch de 

verenigingen kunnen aansporen deze 

kinderen binnen hun vereniging een 

plek te geven om zo de toekomst van de 

vereniging veilig te stellen?

Jeugd Voorlopig Lidmaat-
schapsbewijs
Ieder nieuw lid komt bij de vereniging 

binnen via een Voorlopig Lidmaatschaps-

bewijs (VLB). Ook de jeugd. Een nieuw lid 

vult een VLB in en betaalt een bedrag dat 

bestaat uit de afdracht aan de federatie, 

aan Sportvisserij Nederland én de verenig-

ingscontributie.  

De federatie hanteerde als enige federa-

tie drie verschillende afdrachten: voor 

kinderen tot 14, jeugd van 14 t/m 18 en 

volwassenen.  Landelijk bestaan er twee 

verschillende afdrachten: jeugd t/m 14 en 

volwassenen.  De ledenvergadering van de 

federatie heeft in 2013  ingestemd met het 

afschaffen van de tussencategorie 14 t/m 

18 jaar en met het hanteren van dezelfde  

twee categorieën als alle overige federa-

ties . De reden hiervoor was de landelijke 

invoering van het speciale Jeugd-VLB, 

bestemd voor kinderen t/m 14, dat 

meteen de lagere jeugd-afdracht rekent.  

Vanaf 14 vult de jeugd een gewone VLB  in 

en betaalt de seniorafdracht. 

Uit de voorjaarsvergaderingen met de 

districten bleek dat de verenigingen 

moeite hadden met deze aanpassing aan 

het landelijke systeem van leeftijdscatego-

rieën, maar ook dat niet alle verenigingen 

aan jeugdigen van 14 t/m 18, die via een 

verkooppunt een VLB invulden en hadden 

betaald, achteraf de korting op de afdracht 

terugbetaalden.

Ter compensatie geeft de federatie finan-

ciële ondersteuning aan verenigingen 

die jeugdactiviteiten organiseren. Om in 

aanmerking te komen vraagt de federatie 

een opzet van de dag met begroting.

Lezingen voor de Jeugd
De Jeugdcommissie van de federatie heeft 

in maart 2013 twee lezingen voor de jeugd 

georganiseerd. Albert Meijer, geroutineerd 

en succesvol wedstrijdvisser,  beet op 1 

maart het spits af met een lezing over de 

snelle witvis-visserij. 

De zaal van het federatiekantoor was goed 
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gevuld met jeugdige vissers en ouders. Op 

22 maart volgde Marco Kraal. Hij vertelde 

de jeugd over het vissen op verschillende 

soorten vis waarbij het enthousiasme voor 

de sportvisserij voorop stond.

 IVN
Met het IVN, instituut voor natuureducatie 

en duurzaamheid,  bestaat inmiddels een 

stevig samenwerkingsverband. De federatie 

werkt in diverse jeugdprojecten met het 

IVN samen.: 

‘Vissen als ambassadeurs voor waterk-

waliteit’: een compleet schoolbreed basi-

sonderwijsprogramma waarin de kinderen 

les krijgen over het watermilieu en de rol 

van de vissen hierin. Binnen dit project 

hebben ook IVN-vrijwilligers de cursus 

Vismeester van Sportvisserij Nederland 

doorlopen.

In 2013 waren de scholen in  Midden-Dren-

the aan de beurt. 

De federatie werkt in dit project samen met 

buurfederatie Sportvisserij Oost-Nederland. 

De portefeuillehouder Jeugd, Agnes Bakker, 

heeft over dit project in 2013 een presen-

tatie gehouden voor de ledenvergadering 

van Sportvisserij Nederland. Tevens wordt 

er nu gekeken naar de mogelijkheden 

om dit project op te schalen naar andere 

federatiegebieden.

‘Woordvoerders van de natuur’: kinderen 

uit de groepen 7 en 8 gaan op ontdekking-

sreis in de natuur en brengen daar verslag 

van uit aan de klas en de ouders. School-

kinderen uit Assen hebben het stroomdal 

van de Drentse Aa verkend en hebben 

daarbij aan de beek door de federatie ver-

zorgde lessen over de beekvissen gehad. 

Ook konden ze zelf vissen.

Federatie Jeugddag
Zaterdag 17 augustus streek de jaarlijkse 

Jeugddag van de federatie neer aan de 

boulevard van het Havenkwartier Blau-

westad. Het was een komen en gaan van 

kinderen met ouders, opa’s en oma’s, ooms 

en tantes. Het weer was perfect de vrijwil-

ligers hadden er zin in.

Medewerkers van waterschap Hunze en 

Aa’s leerden de kinderen met schep-

netjes waterbeestjes te vangen en te 

determineren. Je kon met een politie-

boot over het meer, de  Visgids Gronin-

gen was er met zijn boten. De KSN regio 

Groningen Drenthe liet alle hightech 

materialen zien om de grootste karper 

te vangen. Werpen met een vliegen-

hengel of kunstvliegjes maken kon bij 

vliegvisvereniging de Hunze Palmer. 

De Snoekstudiegroep was er om het 

monster van het Oldambtmeer te van-

gen. Voorn vissen met de vaste stok kon 

met de vismeesters van de federatie. 

De educatieve rondvaart over het meer 

trok veel belangstelling. Daarnaast gaven 

de Boa’s en de federatie alle informatie 

over het vissen in het federatiegebied en 

was hsv Excelsior uit Winschoten aanwezig 

met info over hun vereniging.

Visserslatijn
Er zijn verenigingen die zich zowel voor 

de jeugd als voor ouderen inzetten. 

Jeugdhengelsportvereniging Hoogezand-

Sappemeer is een goed voorbeeld. Ook 

afgelopen zomer hielp zij mee een vismid-

dag te organiseren voor bewoners van 

verzorgingstehuizen in de regio. Tiental-

len 80-plussers visten gezellig onder 

deskundige begeleiding in de vijver in het 

Oosterpark in Hoogezand. Het vissen blijkt 

een goede brug te slaan tussen de genera-

ties. Ook in bijvoorbeeld Emmen bestaan 

dergelijke initiatieven.

Met Stichting Veldwerk Nederland, die een 

prachtig studiecentrum in Orvelte heeft, 

zet de federatie het project Visserslatijn 

op. De opzet is de komende jaren tot een 

netwerk van 12 verenigingen te komen 

die gestructureerd en met ondersteuning  

jaarlijks een visdag houden waarbij 

kinderen samen met bewoners van 

verzorgingstehuizen een hengeltje 

uitgooien. 



Vismeesters
De vismeesters hebben in 2013 weer een 

druk en intensief programma afgewerkt. 

Ze worden niet alleen maar door scholen 

gevraagd, maar de laatste tijd ook vaker 

door gemeenten en ook verenigingen. In  

2013 hebben de vismeesters een kleine 

63 vislessen gegeven.

Activiteiten verenigingen
De federatie ontvangt graag foto-versla-

gen van activiteiten die de verenigingen 

voor of met de jeugd organiseren. Deze 

verslagen worden standaard op www.vis-

sen.nl geplaatst en gedeeld via Facebook. 

In 2013  zijn verslagen geplaatst van:

- Hsv Beilen e.o.

Aankondiging en verslag van de jeugd-

viscursus die de hsv organiseerde voor 

kinderen van 9 tot 12 jaar. De eerste dag 

stond in het teken van materiaal, voer, 

netjes onthaken, vissoorten, watermilieu. 

De tweede dag werd er gevist in het 

Linthorst-Homankanaal.

- Hsv Moby Dick

Verslag van de jaarlijkse gratis viswed-

strijd voor de jeugd van de basisschool 

in Boerakker. Maar liefst 11 meisjes en 16 

jongens visten vanuit de Hoge Til om de 

titel van jeugdkampioen van Boerakker. 

Dankzij sponsoren was het voor iedereen 

prijs.

 

- Jeugd-hengelsportvereniging 

Hoogezand-Sappemeer:

Verslag van de open panlat wedstrijd 

voor kinderen in de Oosterparkvijvers in 

Hoogezand, waarbij niet met een hengel 

maar met een panlat met daaraan een 

tuigje werd gevist. 

Verslag van de open viswedstrijd voor 

de jeugd van 6 t/m 18 jaar op 7 juli met 

vooraf allerlei activiteiten als voerballen 

gooien en een castingbaan.

Verslag van de open koppelwedstrijd kind 

+ ouder op 22 september, gehouden in 

het Winschoterdiep met 19 deelnemende 

koppels.

Dit mes snijdt aan meerdere kanten: de 

bejaarden kunnen een keertje lekker het 

verzorgingshuis uit, het jeugdvissen krijgt 

een stimulans en, ook belangrijk, het pro-

ject zal de nodige publiciteit opleveren. 

De bedoeling is dat de visverhalen van de 

oudjes die bij het water loskomen worden 

gebundeld in een boekje: Visserslatijn. De 

Stichting Veldwerk is druk doende subsi-

dies voor dit project aan te boren.

MJD-Jeugddagen
De federatie en de Visgids Groningen 

(Robert van der Kamp) organiseerden op 

zaterdag 6 juli samen de spectaculaire 

jeugddag voor kinderen van 12 tot 18 

jaar waarvan de ouders het niet breed 

hebben. Deze kinderen zijn geselecteerd 

door MJD Groningen (Maatschappelijke 

en Juridische Dienstverlening 

Groningen). In totaal deden 30 kinderen 

mee. Een geweldige dag hadden de 

kinderen, maar ook alle mannen die hun 

vrije zaterdag opofferden om de kinderen 

het naar de zin te maken. In totaal 23 

visboten dobberden op het Reitdiep, een 

geweldig gezicht. Veel vis werd er niet ge-

vangen, maar daar maalde niemand om. 

De catering smaakte iedereen zeer goed, 

en met een gevulde maag reed iedereen 

huiswaarts naar Rotterdam, Den Helder, 

Amsterdam, of de Betuwe moe maar met 

een voldaan gevoel. Deze dag was een 

initiatief van Visgids Groningen, Marjan 

Dijkinga, Total Fishing en de federatie.

In samenwerking met de MJD en Total 

Fishing organiseerde de federatie in 

oktober de jaarlijkse snoekdag, dit keer 

voor door de MJD geselecteerde kinderen 

in Kardinge (Groningen). Er waren 25 

kinderen uit de stad Groningen aanwezig, 

sommigen hadden nog nooit een hengel 

in de hand gehad. Naast de vrijwilligers 

van de federatie waren er ook 5 street-

coaches van het MJD aanwezig en twee 

ervaren snoekvissers van Total Fishing. 

Dankzij het mooie weer werd het een 

prachtige dag voor iedereen. Maar ook 

werd er veel snoek gevangen. Een jonge 

dame wist zelfs drie snoeken te vangen. 

De grootste snoek mat 101 cm.

- Hsv  Viol Wehe den Hoorn

Op 5 juli heeft hengelsportvereniging VIOL 

uit Wehe den Hoorn de jaarlijkse jeugd-

wedstrijd voor kinderen uit de omgeving 

georganiseerd.

- HC Spijk

Zaterdag 24 augustus stond voor de 22e 

keer het kampioenschap van Spijk e.o. op 

de kalender voor de jeugd van 6 t/m 13 

jaar. De 27 deelnemende kinderen kwa-

men niet alleen uit Spijk maar ook uit de 

omliggende dorpen. 

Actiepunten (beleidsplan 2013-2018)

- Oproep om verslagen van jeugdactivitei-

ten naar de federatie te sturen, die ze op 

de site en Facebook publiceert

-uitbreiden contacten en projecten 

met andere organisaties, voortzetten 

bestaande projecten

-stimuleren en ondersteunen jeugdactiv-

iteiten van de verenigingen

-intern: meer aandacht bieden aan diverse 

vistechnieken die de jeugd aanspreken

- aandacht vestigen op de cursus Viscoach 

die Sportvisserij Nederland aanbiedt

- ontwikkelen cursus waterbeestjes
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2011

Algemeen
In 2013 zijn de federatiewedstrijden prima 

verlopen. Punt van aandacht is wel de 

loting, vooral tijdens de teamwedstrijd 

bleken meerdere kop-/staartplekken door 

dezelfde teams te zijn geloot. In 2014 zal 

daarom handmatig geloot worden (actie-

punt 2014: verbeteren computerprogramma 

m.b.t. Loting).

De afgelopen jaren heeft de federatie, na 

afloop van de wedstrijden een 

verloting georganiseerd om te proberen 

zoveel mogelijk vissers weer terug naar de 

zaal te krijgen. Dit initiatief bleek niet 

succesvol. 

Daarom is besloten vanaf 2014 geen 

verloting meer toe te passen. 

Uit de ‘brainstormsessies’ met de 

klankbordgroep zijn een aantal initiatieven 

ontplooid. Twee daarvan zijn in 2013 tot 

uitvoering gekomen: koppelwedstrijd 

junior/senior en korpswedstrijd Feeder. 

Beide initiatieven zijn zeer succesvol 

verlopen; de koppelwedstrijd zat ‘vol’ met 

30 koppels en bij de Feeder korpsen hadden 

zich 12 teams aangemeld. 

Wedstrijden 

6

Beide wedstrijden zullen zeker in 2014 

voortgezet worden (voor de team-

wedstrijd korpsen bestaat belangstelling 

bij Sportvisserij Nederland, waardoor 

misschien binnen enkele jaren een NK 

Korpsen Feeder zal worden georgani-

seerd).

Verder is naar aanleiding van het overleg 

met de klankbordgroep besloten om een 

poulesysteem te introduceren tijdens 

een federatiewedstrijd (actiepunt 2014: 

opzetten poulesysteem).

De deelname aan het NOK 2013 was 

historisch laag. Daarom is besloten een 

enquete te houden onder de vissers om na 

te gaan waar de belangstelling ligt. Naar 

aanleiding van de enquête is besloten om 

de organiserende federatie het wed-

strijdwater te laten kiezen en er zal een 

onderscheid worden gemaakt tussen ‘vrije 

hengel’ en ‘dobberdragend’.

Uitslagen federatie-
wedstrijden 2013

Noordoostelijk Kampioenschap
Traditioneel begint het wedstrijdseizoen 

met het Noord-Oostelijk Kampioenschap, 

dit jaar op 13 april.

De 141 deelnemers uit de 3 noordelijke 

federaties visten aan het Beukerskanaal 

bij Steenwijk. De winnaar, Frans van Berkel 

van hsv De Karper uit Heesch (Fryslân), 

ving maar liefst 5614 gram. De 4 andere 

vakwinnaars zijn: Johannes Koning, hsv 

Surhuisterveen, (Fryslân) met 4338 gr,  

Peter Post, hsv Het Baarsje, HSF Groningen 

Drenthe met 3023 gr,  Johannes Staal, 

hsv it Stikelbearske, (Fryslân) met 1935 gr 

en Vasco Besseling, hsv Het Baarsje, HSF 

Groningen Drenthe met 1605 gr 



Jeugd
De jeugd streek op 1 juni neer aan 

het Havenkanaal in Assen. In drie 

leeftijdscategorieën werd gevist om 

deelname aan het NK Jeugd aan 

de Lage Vaart bij Almere dat op 7 

september is vervist. Helaas waren 

er aanzienlijk minder deelnemers 

dan vorig jaar. In categorie A won 

Anouk van de Belt van Het Baarsje 

uit Klazienaveen met maar liefst 8941 

gram. Tweede werd Martijn Bakker, 

ook van Het Baarsje, met 4160 gram, 

gevolgd door Arjan Dikkema van HSV 

Tynaarlo-Vries met 1713 gram. 

In de B-categorie haalde Maickel 

Takens van Excelsior uit Winschoten de 

eerste plaats met 3707 gram. Tweede 

werd Vasco Besseling van Het Baarsje 

uit Klazienaveen met 2535 gram, 

derde Jari Epping van De Voorn uit 

Schoonoord met 1887 gram.  

In de jongste C-categorie won 

Collin Besseling  van Het Baarsje 

uit Klazienaveen met 2616 gram. 

Tweede werd Rick Enting van HSV De 

Schaopwas met 434 gram, derde Jarno 

Oolders van hsv Oostelijk Groningen 

met 428 gram. 

Senioren
Het Noord-Willemskanaal was op 

zaterdag 18 mei het decor van de 

federatieve selectiewedstrijden 

Individueel en Korpsen. Door de 

wind was het koud aan het water, 

desondanks ving bijna iedereen vis. 

Federatief Kampioen Individueel 2013 

werd H. Brouwer van De Blankvoorn 

uit Blijham met 4643 gram, gevolgd 

door A. Musch van De Schoapwas uit 

Eext met 3955 gram.  E. Huisma van 

Tynaarlo-Vries werd derde met 3643 

gram.  28 deelnemers plaatsten zich 

voor het NK dat in september is vervist.

Korpsen
Federatief Kampioen Korpsen 2013 

is het korps Tynaarlo-Vries 1 met 21 

wedstrijdpunten en11492 gram. Op 

de tweede plaats eindigde het korps 

De Blankvoorn 3 uit Blijham met 26 

wedstrijdpunten en 10463 gram. 

Ook met 26 wedstrijdpunten, maar 

met 9623 gram en daarom derde, 

is het korps van Het Baarsje 3 uit 

Klazienaveen. De federatie vaardigt 4 

korpsen af naar het NK.

Feeder
Zaterdag 8 juni is de Federa-

tieve Selectiewedstrijd Feeder 

vervist. Het was een prachtige, 

zonnige dag. Er is behoorlijk 

wat vis gevangen, maar niet 

iedereen had vis. 

J. Bulten van de Dobber uit 

Finsterwolde werd  Federatief 

Kampioen met 16335 gram. 

Tweede werd B. de Koe van HSV 

Noordhorn met 11363 gram. 

De derde plaats ging naar 

J. Enting van De Schaopwas met 

8148 gram. Uiteraard kunnen zij 

naar het NK Feeder in septem-

ber aan het Van Starkenborgh-

kanaal bij Aduard.  Dit jaar is 

voor het eerst het Federatief 

Kampioenschap Feeder Korps-

en vervist. 

Omdat er geen Nationaal 

Kampioenschap bestaat, is er 

geen selectie, maar de winnaars 

mogen zich de eerste 

Federatieve Kampioenen 

Feeder Korpsen noemen. 

Het korps van De Schaopwas 

heeft met 28858 gram deze titel 

gewonnen. Tweede werd het 

eerste korps van De Blankvoorn 

uit Blijham met 15343 gram. 

De derde plaats is voor het 

korps van Gauw Tevreden uit 

Winneweer met 13805 gram. 
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Vrije hengel 55+, Klaas Harm 
Land-bokaal.
De eerste 55+ wedstrijd is op 26 juni 

vervist, de tweede op 25 september. 

Het algemeen klassement: 1. H. Heins, 

hsv De Voorn Schoonoord, 2. C. Klungel, 

hsv Westerlee, 3. D. Kruise, hsv De 

Blankvoorn Blijham.  

Federatieve koppelwedstrijd 
senior-junior
Op 3 juli hield de federatie voor het 

eerst een koppelwedstrijd waarbij de 

koppels bestaan uit een senior en een 

junior. 29 koppels hadden zich aange-

meld om te vissen in de visplassen 

van hsv De Schaopwas te Eext. De hsv 

werkte ook mee aan de voorbereiding 

en de wedstrijd zelf. Natuurlijk was het 

een echte wedstrijd, maar de gezel-

ligheid stond voorop. Op visvijver De 

Schaopwas is het koppel Anouk van de 

Belt en Yasmijn Kwint eerste geworden 

met 3865 gram. Tweede zijn Albert en 

Isle Meijer met 2399 gram. De derde 

plaats behaalden Hendrik en Max Mar-

tens met 2355 gram. 

Op visvijver het Klein Zwanemeer ein-

digde het koppel Henk en Rick 

Enting als derde met 2171 gram. Met 

2673 gram werden Henderikus en 

Jeremy Kors tweede. De eerste plaats 

was voor Peter en Lou Anne Middel met 

4282 gram die zich meteen algemeen 

kampioen mogen noemen.

Na afloop vond een geslaagde barbe-

cue plaats. Wordt volgend jaar zeker 

vervolgd.

André Musch Nederlands 
Kampioen Feeder
Het NK Feeder, op 14 september vervist 

in het Van Starkenborghkanaal, bleek 

een echte thuiswedstrijd: zes deelnem-

ers van de eerste 10 kwamen uit onze 

federatie, waaronder de Nederlands 

Kampioen André Musch van hsv 

De Schaopwas. Brons was voor Edwin 

Timmer van hsv Noordhorn.

Het NK Jeugd werd op 7 september 

vervist in de Lage Vaart te Almere. 

De enige deelnemer van onze federatie 

die in de prijzen viel was Arjan Dikkema 

(hsv Tynaarlo-Vries). Hij veroverde 

brons in de A-categorie met 5029 gram.

Ook het NK Senioren was dit jaar in 

onze regio en wel in het Noord-Wil-

lemskanaal te Vries. Van thuisvoordeel 

bleek geen sprake: de hoogste noter-

ing behaalde Rudy Blik van hsv De 

Blankvoorn met een achtste plaats.

Prestaties van vissers uit onze federatie 

bij overige (internationale) wedstrijden: 

- Topcompetitie Feeder:  5e René 

Bruins, 8e Erwin Sikkes.

- NK Korpsen:  10e Het Baarsjes 2 (en 

daarmee automatisch geplaatst voor 

het volgende kampioenschap.

- NK Jeugd: Categorie A: 3e Arjan Dik-

kema, 8e Martijn Bakker. Categorie C: 

5e Rick Enting, 6e Colin Besseling.

- Interland Nederland-Duitsland: indivi-

dueel winnaar, Albert Meijer.

Actiepunten 2014
- verbeteren computerprogramma 
m.b.t. Loting
- opzetten poulesysteem
- uitvoeren steigerproject kanaal 
Veendam Musselkanaal
- organiseren federatieve dameswed-
strijd
- wedstrijdmodule voor het aanvra-
gen van wedstrijden doorontwikkelen
- blijvende aandacht voor imago 
wedstrijdvissen
- WK Jeugd (Assen)
- verbeteren begeleiding jeugdige 
wedstrijdvisserij
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Handhaving 
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Algemeen
Handhaving is een belangrijke activiteit 

van de Hengelsportfederatie. 

De buitengewone opsporingsambtenaren 

(boa’s) en de federatiecontroleurs zijn 

vaak het eerste contact dat de sportvisser 

heeft met onze organisatie. Het accent 

van de controles ligt bij voorlichting maar       

natuurlijk wordt er door de boa’s ook 

verbaliserend opgetreden bij                  

overtredingen.  Verder zijn de boa’s 

betrokken bij het opsporen van excessen 

en wordt hun expertise op het gebied 

van de Visserijwet vaak door overheden 

en natuurorganisaties geraadpleegd.

Federatiecontroleurs
Afgelopen jaar heeft de federatie  het 

team controleurs uitgebreid met 9 

personen.  Deze vrijwilligers geven in 

hun regio voorlichting over de regels en 

voorwaarden die voor ons gebied gelden. 

Om inzichtelijk te krijgen waar controles 

plaatsvinden en hoeveel overtredingen  

worden geconstateerd,   gebruikt de 

federatie  het in 2013 landelijk 

ingevoerde registratiesysteem. 

Dit digitale registratiesysteem is 

gezamenlijk door Sportvisserij Nederland 

en de federaties opgezet. 

Helaas is de begeleiding van de federa-

tiecontroleurs in het afgelopen jaar niet 

optimaal geweest.  De oorzaak lag in de 

drukke kantoorwerkzaamheden.

Taco Geertsema, politie Delfzijl. 
Goede contacten met de politie zijn 
onontbeerlijk

Samenwerking
De federatie is een groot voorstander 

van het gezamenlijk uitvoeren van de 

handhaving met diverse organisaties. 

Dit vergroot de kennis bij iedereen 

en  men kan in noodgevallen een 

beroep op elkaar doen. Dat dit moet 

worden geformaliseerd is een must. 

De federatie heeft met de provincie 

Drenthe een samenwerkingsconvenant 

ondertekend. Hierin is geregeld  dat 

de deelnemende organisaties elkaars 

boa’s kunnen inzetten voor speciale 

doeleinden. 

Begin 2014 is het eerste overleg met 

de provincie Groningen geweest om 

ook in Groningen een samenwerking-

sconvenant op te stellen. Bovendien 

zijn enkele van de federatie boa’s ook 

werkzaam voor andere (natuur)organi-

saties. Ook dit moet door middel van 

samenwerkingsconvenanten worden 

geformaliseerd. 
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Controles
Gezamenlijke actie vanuit 
Delfzijl
Zaterdag 22 juni is vanuit Delfzijl een 

gezamenlijke sportvisserijcontrole ge-

houden in het noorden en noordoosten 

van de provincie Groningen. De deelne-

mende instanties waren de politieregio 

Delfzijl met een 5 tal politiestudenten, 

Staatsbosbeheer, Provincie Groningen 

en de Hengelsportfederatie. De controle 

is op initiatief van Taco Geertsema van 

de politie Delfzijl opgezet. Zoals tijdens 

veel controles valt of staat het succes met 

het weer.  Door het slechte weer waren 

er weinig sportvissers aan het water te 

vinden.  Vijf koppels van 2 personen zijn 

langs de waterkant gaan controleren. 

Iedere student was gekoppeld aan een 

ervaren collega. Er werd een groot gebied 

bestreken van Warffum tot Winschoten, 

Veendam en de Pekela’s. Niet alleen 

vanaf de waterkant maar ook vanuit 

een boot.  De overtredingen die werden 

geconstateerd bestonden uit drie keer 

vissen zonder schriftelijke toestemming 

en een keer voor het vissen met drie 

hengels zonder de benodigde derde 

hengeltoestemming. Voor alle overtred-

ingen is proces-verbaal aangezegd en in 

een geval is het boetebedrag direct geïnd

 

Fuikencontroles
Door buitengewone opsporingsamb-

tenaren van diverse organisaties, 

waaronder uiteraard de federatie, zijn 

het afgelopen jaar op diverse plekken 

in het federatiegebied grote controles 

gehouden op illegaal geplaatste fuiken. 

Een van deze acties vond plaats op 8 

mei. Startpunt was de locatie van de 

muskusrattenbestrijding van de provin-

cie Groningen bij Ten Boer. Hier staan 

de boten gestationeerd en is vooraf de 

briefing gehouden. De boa’s zijn in 3 

groepen van 2 en 3 personen verdeeld 

en zijn na de briefing de provincie in-

getrokken. Aan het eind van deze lange 

dag zijn in het haventje van Leermens 

de resultaten besproken. De actie was 

een succes. De boa’s Herman Jansen 

en Albert Brink hebben bijvoorbeeld 

in de maren in en rondom Leermens, 

Godlinze, Losdorp, Oosterwijtwerd en 

Krewerd in totaal 11 illegaal geplaat-

ste fuiken gelicht. In deze fuiken zijn 

25 grote palingen, een zeelt en een 

grote metersnoek nog vol met kuit 

aangetroffen die allemaal de vrijheid 

terugkregen. Vanwege het succes, heb-

ben de deelnemende boa’s afgespro-

ken dat dergelijke gerichte controles 

zeker een vervolg krijgen. Vermoedelijk 

geven de aangetroffen fuiken nog maar 

een topje van de ijsberg weer.

Rallyvisserij
Al een aantal jaren is de federatie 

samen met de politie en het openbaar 

ministerie aan het onderzoeken wat de 

effectiefste manier is om het rallyvissen 

aan te pakken. Dat de aanpak zorgvul-

dig en gedegen moet zijn ligt in het 

feit dat voorkomen moet worden dat 

wanneer een verbaliserende rallyvisser 

wordt vrijgesproken als hij zijn zaak laat 

voorkomen voor de rechter. De federa-

tie kent alle locaties vanuit waar wordt 

gevist. Helaas laat de wet het echter 

niet toe om bijvoorbeeld de kroegen 

aan te pakken die de rallyvissers een 

thuisbasis bieden.

De laatste  drie maanden van 2013 is 

er intensief gecontroleerd op rallyvis-

serij.  De boa’s van de federatie en de 

politie hebben de ‘hotspots’ in het 

federatie gebied bezocht en iedereen 

die in overtreding was verbaliseerd. Er 

werden door de handhavers een kleine 

350 vissers gecontroleerd op de diverse 

locaties zoals rondom Eelderwolde, 

Hoornsemeer, Lettelbert, Leek, Zuid-

laren, Noordlaren, De Groeve, Drentse 

Hoofdvaart en Oranjekanaal. Verder is 

er nog in het gebied rondom Beerta, 

Delfzijl, Oldambtmeer, Scheemda en 

Klein Ulsda gecontroleerd. Er waren 

dus genoeg vissers langs de waterkant 

maar gelukkig weinig overtredingen. 

Dit kan betekenen dat onze acties 

vruchten beginnen af te werpen of dat 

de notoire rallyvissers op andere loca-

ties zijn gaan vissen. De extra controles 

worden vervolgd.  De vissers die  zijn 

gecontroleerd vonden het prima dat 

er veel wordt gecontroleerd en er hard 

wordt opgetreden tegen deze vorm 

van visserij.

Rotzooi achterlaten
Op de foto zie je een visstek in het ver-

boden gebied van de Onlanden, dat is 

nog tot daar aan toe,  maar de rotzooi 

die deze zogenaamde vissers hebben 

achtergelaten is helemaal triest. 

Deze plek is  nog bezocht met 

Natuurmonumenten om te kijken waar 

wij misschien wel toegang kunnen 

krijgen om te vissen. 

Het was een positief gesprek en er zijn 

mogelijkheden. 

Helaas moet de federatie nu weer aan 

de bak om het toch nog voor elkaar 

te krijgen om in het gebied van de 

Onlanden visplekken te krijgen. 

Helaas is de Onlanden geen 

uitzondering wat betreft het 

achterlaten van rotzooi. Op meerdere 

plekken in het federatiegebied komt 

dit voor. 



Actiepunten
- Via de sociale media de mensen 
oproepen illegaal geplaatste fuiken 
en netten onverwijld te melden bij 
de federatie.
- Controles uitvoeren  op de 
beroepsvisserij in het federatiege-
bied. Dit geeft inzicht wat er wordt 
gevangen. Bovendien zien de sport-
vissers dat niet alleen zij worden 
gecontroleerd op de vergunnings-
voorwaarden, maar dat ook onze 
beroepsvissers worden gecontroleerd 
op de naleving van de voorwaarden 
in hun toestemmingen.
- De samenwerkingsverbanden 
tussen de provincie Groningen en 
diverse natuurorganisaties formalis-
eren.
- De federatiecontroleurs beter 
begeleiden bij het invullen van hun 
gegevens in het registratiesysteem.  
Het streven is om in 2014 80 % 
van de uitgevoerde controles in het 
systeem in te voeren.

Visstroperij
Een van de speerpunten van de federa-

tie is het optreden tegen visstroperij. 

Uit de verschillende onderzoeken die 

het afgelopen jaar zijn uitgevoerd 

kunnen we concluderen dat het 

zinvol is om hier veel tijd en energie 

in te stoppen.  Visstroperij brengt de 

visstand significante schade toe. De 

federatie is afhankelijk van meldingen 

die door de vissers en andere mensen 

worden gedaan. Op al deze meldingen 

wordt serieus actie ondernomen. Vaak 

met succes,  maar soms staan we ook 

met lege handen of beter gezegd: 

lege netten.  Van enorm belang is 

dat mensen meteen bellen zodra ze 

iets verdachts zien en daar niet mee 

wachten want dan zijn de daders én de 

vis gevlogen.

Visstropers gepakt
Na enkele weken van intensief pos-
ten, veelvuldig dreggen, waarnemen, 
onderzoeken en in kaart brengen 
van de door een collega van de 
provincie Friesland en de Boa 
van de provincie Groningen in de 
Godlinzermaar en de Leegemaar 
aangetroffen palingfuiken is het ge-
lukt om een grote visstroper in zijn 
kraag te vatten.

Dit onderzoek had zijn oorsprong al 
maanden geleden met het verwij-
deren van 15 professionele paling-
fuiken. De feitelijke aanzet tot het 
opsporingsonderzoek. 
Vorige week werd voor de zoveel-
ste keer gepost nabij de haven 
van Godlinze. De boot van onze 
verdachte was verdwenen van zijn 
ligplaats. Omdat er inmiddels zoveel 
informatie was verzameld kon het 
niet anders dat hij zijn palingfuiken 
aan het leeghalen, verplaatsen dan 
wel nieuwe palingfuiken aan het 
zetten was. 

Na terugkomst in het dorp werd de 
verdachte gespot bij zijn afgemeerde 
boot. Soms moet je het geluk aan 
je zijde hebben. In de boot lagen 
diverse palingfuiken, materialen en 
een afwijkende palingfuik met daarin 
drie dikke palingen. De verdachte 
werd direct staande gehouden 
en proces-verbaal aangezegd. De 
mensen van de dierenpolitie heb-
ben bij aankomst de verdachte 
aangehouden en overgebracht naar 
het politiebureau van Delfzijl alwaar 
hij is voorgeleid aan de Hoofdof-
ficier van Justitie. Met toestemming 
(machtiging) zijn in de woning van 
de verdachte een aantal van 79 
zowel oude als nieuwe palingfuiken, 
15 kokerfuiken, een vuilniszak met 
netten, en diverse aan palingfuiken 
gerelateerde materialen aangetroffen 
en in beslag genomen. Ook is zijn 
boot met  motor, benzinetank en 
andere voor in beslagname vatbare 
voorwerpen in beslag genomen. Al 
met al een hele grote vangst. Op 
11 juli 2013 werden op aanwijz-
ing van- en door verdachte nog 
eens 15 palingfuiken uit het water 
getrokken. Een buitengewoon ges-
laagde actie die met de 
nodige toewijding is uitgevoerd. Er 
werd uiteindelijk door 6 Boa’s en de 
dierenpolitie alsmede 1 politiestu-
dent  van de volgende organisaties 
aan deze deel genomen: provincies  
Groningen en Friesland, HSF Gronin-
gen Drenthe, Staatsbosbeheer en de 
(Dieren)politie Noord Nederland.

Handhaving cijfers maart 2013 t/m 23 april 2014

Controles   3184

Waarschuwingen     194

Pv                                                    169

Cijfers federatie controleurs

Overtreding                               Aantal

Geen VISpas                   62

Gesloten tijd aassoorten     2

In bezit teveel vis      3

Overige overtredingen                  19

Vissen met levend aas            1

Vissen met meer hengels                  14

Vissen zonder nachtvistoestemming 2

Weigering medewerking te verlenen 2
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 Waterschappen
De belangrijkste partners van de federa-

tie zijn de 4 waterschappen waarvan wij 

de visrechten huren: Velt en Vecht (per 

2014 Vechtstromen), Reest en Wieden, 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Zowel 

op bestuurlijk als uitvoerend niveau is er 

regelmatig en gestructureerd overleg over 

diverse thema’s die de vis aangaan. In de 

zuidelijke waterschappen zijn Visstandbe-

heercommissies (VBC’s) actief waarvan de 

federatie volwaardig deel uitmaakt. In de 

noordelijke waterschappen zijn de con-

tacten met de federatie rechtstreeks. Deze 

contacten zijn veelomvattend: van de op-

stelling van persberichten en publicaties,  

de planning van visserijkundige onder-

zoeken, het optreden tegen stroperij, deel-

name aan jeugdactiviteiten, regelen van  

maaibeurten tot het maken van plannen 

voor uitzet van karper of zeeforel…  Voor 

een buitenstaander lijkt het soms dat som-

mige onderdelen weinig met de hengel-

sport te maken hebben. Maar hoe meer 

je als organisaties op diverse terreinen 

samenwerkt en elkaar ondersteunt, des 

te gemakkelijker is het om in de toekomst 

zaken voor elkaar te krijgen. Denk hierbij 

Belangenbehartiging 

aan het zelf onderhouden van visstekken 

langs voor de verenigingen belangrijke 

viswateren.

Naast het gezamenlijk monitoren van 

de visstand, heeft het zeeforelproject 

een positief beeld bij de waterschap-

pen opgeleverd. Zo is de directeur 

door waterschap Noorderzijlvest mee 

gevraagd naar Engeland en Finland om 

het zeeforelproject daar toe te lichten en 

ook de unieke samenwerking tussen de 

federatie en het waterschap te belichten. 

Ook daardoor zijn zowel nationaal als in-

ternationaal weer waardevolle contacten 

ontstaan.

Provincies
Met de twee provincies is het laatste jaar 

meer overleg en samenwerking op het 

vlak van handhaving en toerisme tot 

stand gekomen. De contacten met de 

provincie Groningen waren niet zo stevig 

als die zouden moeten zijn. Door het 

zeeforelproject zijn die geïntensiveerd 

en weet de provincie ook wat voor een 

meerwaarde de federatie voor de 

provincie kan hebben.

Natuurorganisaties
De contacten met de diverse natuur- en 

terreinorganisaties waren al goed en ze 

zijn in het afgelopen jaar alleen maar 

beter geworden. In 2014 zal er nog 

intensiever worden samengewerkt op 

het gebied van de handhaving.

Gemeenten
Het laatste jaar is flink geïnvesteerd in 

de contacten met gemeenten binnen 

het federatiegebied. Zo wordt met de 

gemeente Emmen 2 keer per jaar over-

legd over de bevisbaarheid van haar wa-

teren. Met de gemeente Groningen zijn 

afspraken gemaakt over het organiseren 

van een aantal activiteiten met de jeugd. 

De gemeente Borger-Odoorn zet zich 

in om de visplas Drouwenermond op te 

knappen, in overleg met de federatie.

8



Om zijn aanpak ook binnen onze regio bij 

de waterbeheerders onder de aandacht 

te brengen, heeft de federatie in 2013 een 

werkbezoek in Oldenburg georganiseerd 

voor de uitvoerders en beleidsmakers van 

het waterschap Noorderzijlvest.

Vooraf stond men terughoudend 

tegenover de Duitse aanpak, maar tegen 

de middag zagen de mannen van het 

waterschap reeds mogelijkheden om de 

Duitse werkwijze ook in hun gebied toe te 

passen. Dat het waterschap daar serieus 

werk van heeft gemaakt blijkt uit het feit 

dat een Duitse oplossing is toegepast in 

de Herinrichting Roden-Norg. De oude, 

slecht functionerende vistrap tussen het 

Lieverensche Diep en het Groote Diep/

Oostervoortsche Diep is gesloopt en 

vervangen door een reeks grindbedden 

die het peilverschil opvangen en tevens 

een goede leefomgeving bieden voor 

beekvissen. 

De Duitse sportvisserijorganisatie op 

haar beurt heeft grote belangen bij onze 

ondersteuning op het vlak van belangen-

behartiging, netwerken en publiciteit. 

Maar helaas zijn er ook contacten met 

gemeenten waarvan de aanleiding niet 

positief was. Zo moest de federatie alles 

uit de kast halen om een algeheel visver-

bod voort het hele jaar in het Beersterdiep 

te voorkomen. De gemeente Oldambt 

was al zover om dit als een mededeling 

aan de federatie te doen. Gelukkig kreeg 

de federatie nog de mogelijkheid om met 

de gemeente en omwonenden te zoeken 

naar een alternatieve oplossing. Die kwam 

er in de vorm van een visverbod in de 

periode oktober-maart.

Zusterorganisatie Landes
Fischerei Verband Weser-Ems
Eind 2012 zijn de eerste contacten met de 

onze Duitse buur-hengelsportorganisatie 

tijdens een symposium in Hamburg en 

Geesthacht ontstaan. De contacten zijn 

in 2013 bestendigd. Dit heeft ondermeer 

geresulteerd in een eerste bestuurlijk over-

leg in Papenburg. Op uitvoeringsniveau 

is er regelmatig overleg tussen beide 

kantoren. 

De directeur heeft twee keer een presen-

tatie gehouden voor de AFGN Tagungen 

(Arbeitsgemeinschaft für Fischarten- und 

Gewässerschutz in Nord-Deutschland). De 

dagen zijn bedoeld voor alle federaties in 

Noord-Duitsland, overheden en onder-

zoekers. De eerste presentatie ging over 

het zeeforelproject. De tweede over de 

georganiseerde hengelsport in Nederland 

in het algemeen en specifiek in Groningen 

en Drenthe.

Een van de voornaamste uitvloeisels van 

de contacten is dat op een andere manier 

wordt gekeken naar het herstellen van de 

dynamiek in rechtgetrokken en verstuwde  

riviertjes en beekjes. De visbioloog Jens 

Salva van het Landes Fischerei Verband 

Weser en Ems is een autoriteit op dit 

gebied. Hij heeft een meer natuurlijke dan 

technische kijk op beekherstel en heeft 

daar aansprekende en inspirerende resul-

taten mee behaald. 
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Vissen op zeeforel in Groningen en 

Drenthe, utopie of werkelijkheid

Ruim baan voor zeeforel in het 
Lauwersmeer

Kim Aarestrup van de Deense 
Technische Universiteit en Jan Hald 
Kjeldsen en Martin Lerkenfeld Jensen 
van de Deense organisatie Seatrout 
Fyn waren er snel uit tijdens hun 
bezoek in 2013 aan onze regio: 
gewoon doen, niks te verliezen. 
Sterker nog, je hebt wellicht goud in 
handen.

De Deense zeeforelspecialisten waren 
eind februari te gast bij de project-
groep Zeeforel die zich inzet voor 
de herintroductie van deze vissoort 
in het Lauwersmeer en de hierop 
uitwaterende Drentse beken.

De projectgroep bestaat uit onze 
federatie en Sportvisserij Fryslân, 
waterschap Noorderzijlvest, Staats-
bosbeheer, Sportvisserij Nederland, 
Gemeente Dongeradeel en de Wad-
denvereniging: een perfecte mix van 
beheerders en belangenbehartigers.  
Afgesproken is dat onze federatie 
met Jan Kamman van Sportvis-
serij Nederland trekker zijn van het 
project.
De Denen waren uitgenodigd omdat 
Denemarken een inspirerend voor-
beeld is als het gaat om herstel 
van beken en paaigebieden voor 
zeeforel, het kweken en uitzetten 
van zeeforel én, zeker zo belangrijk, 
als het gaat om het trekken van 
toeristen voor de sportvisserij-
mogelijkheden die de zeeforel 
oplevert. 
De Deense conclusies waren op 
hoofdlijnen: beeklopen als het Oost-
ervoortse Diep bij Norg zijn geschikt 
als paai- en opgroeigebied mits hier 
grindbedden worden aangelegd,  het 
Lauwersmeer vormt een aantrekkelijk 
leefgebied voor zeeforel dankzij  het 
brakke water nabij de sluizen. In de 
migratieroute tussen Lauwersmeer en 
de bovenlopen van het Peizerdiep 
zitten wel wat onzekerheden: som-
mige vispassages zijn verouderd en 
zeeforel die in het Leekstermeer be-
landt komt in een ongeschikt milieu 
terecht en zal het moeilijk krijgen.

Tot zover de ecologische kant. 
De sociaal-economische kant van 
zeeforel sprak in de projectgroep zo 
mogelijk nog meer tot de 
verbeelding. De Denen gaven 
inzicht hun economische sportvisserij 
model. Op het Deense eiland Funen 
bijvoorbeeld, wordt de investering in 
de uitzet van forel en het herstellen 
van de beken ruimschoots 
terugverdiend door de toeristen die 
het eiland bezoeken voor de riante 
sportvisserijmogelijkheden. Op Funen 
wordt de zeeforel ‘silverfish’ genoemd: 
de vis heeft een economische waarde 
die gelijk is aan zijn gewicht in zilver 
als hij is gevangen door een sport-
visser: 600 euro per kilo! 
De promotie en marketing van de 
Denen via brochures, folders en web-
sites als Seatrout.dk zijn van hoog 
niveau en dragen zeker bij aan het 
succes.
Dr. Jens Salva, de enthousiaste 
visserijbioloog van onze Duitse 
zusterorganisatie Landesfischereiver-
band Weser-Ems, zet zich met ziel 
en zaligheid in om de Noord-Duitse 
beekloopjes rond Oldenburg en 
Bremen weer geschikt te maken als 
paaigebied voor zeeforel. In Noord-
Duitsland is het niet anders dan bij 
ons: ten behoeve van de landbouw 
zijn veel beken rechtgetrokken en 
tussen taluds en stuwen opgesloten. 
Ongeschikt en onbereikbaar als paai- 
en opgroeigebied voor de zeeforel, 
die leeft in zee maar zich voortplant 
in zoet en stromend water. 
Jens Salva is nu zo’n 10 jaar met 
beekherstel bezig en heeft een voor 
Nederlandse begrippen praktische en 
goedkope aanpak ontwikkeld waarbij 
veel werk wordt verzet door vrijwil-
ligers uit hengelsportverenigingen. 
En zijn aanpak heeft resultaat, want 
in herstelde beeklopen paait de 
zeeforel  met succes. Bij onderzoeken 
worden forellen aangetroffen van 
meer dan een meter lengte, nazaten 
van in het verleden uitgezette jonge 
zeeforelletjes.

Net als bij ons, zijn in Duitsland 
aangrenzende boeren huiverig als 
gekanaliseerde beken worden 
‘teruggegeven aan de natuur’ 
en weer vrij kunnen meanderen: 
ze vrezen wateroverlast in natte 
periodes en gebrek aan water als 
het een poos droog is. Jens Salva 
loste dit op door de dynamiek in 
de beken te vergroten binnen het 
bestaande talud. Door paaltjes te 
slaan waartussen wilgentenen worden 
gevlochten  laat hij de beek in een 
smallere loop weer slingeren en 
vergroot zo de dynamiek; je hoort 
het water weer stromen. De ruimte 
achter de paaltjes wordt opgevuld, 
hier vinden beekplanten een goed 
plekje. De paaltjes staan op het lage 
niveau van het zomerpeil. In natte 
periodes met veel afvoer stroomt 
het water er gewoon overheen; de 
boeren houden droge voeten. 



Lieveren

Stuwen vormen een obstakel voor 
vissoorten die trekken tussen hun 
leefgebieden en paai- en 
opgroeigebieden. In Nederland 
worden in vismigratieroutes stuwen 
vervangen door vispassages. 
Dat is een kostbare aangelegen-
heid. Salva slaat bij het oplossen 
van dergelijke migratieknelpunten 
twee, zelfs drie vliegen in één klap. 
De stuwen gaan er helemaal uit en 
worden vervangen door grindbedden 
die zo in de stroom worden gelegd 
dat ze enerzijds het water opstuwen 
en anderzijds een perfecte paaip-
laats vormen voor de zeeforel en 
een ideaal leefgebied voor 
bijzondere soorten als de beekprik 
en rivierdonderpad. Bovendien kost 
grind een habbekrats en zijn fouten 
in de aanleg eenvoudig te 
herstellen. De projectgroep bereidt 
in 2014 een aanvraag bij het 
Waddenfonds voor om het zeeforel-
project te ondersteunen.

De federatie was ervan overtuigd 
dat de Duitse aanpak geschikt is 
voor het zeeforelproject 
Lauwersmeer.  Immers: de 
beeklopen in Noord-Drenthe lijken 
op die in Duitsland, de problematiek 
is dezelfde. Na een aantal excursies 
over en weer is ook waterschap 
Noorderzijlvest om en gaan we 
experimenteren met grindbedden 
in het Lieverensche Diep en diens 
verbinding met het Groote Diep en 
het Oostervoortsche Diepje. Jens 
Salva adviseert bij de aanleg.  
Deze aanpak is nog nooit eerder 
vertoond in Nederland en dus uniek. 
Het resultaat is inmiddels in het 
veld te bewonderen.

Rivers Trust in Lieveren
In het Beleidsplan 2013 – 2018 is als 

speerpunt opgenomen dat de federatie 

zich inzet om de verenigingen meer te 

betrekken bij het beheer en onderhoud 

van ‘hun’ viswateren om zo de betrok-

kenheid en draagvlak te vergroten.  

In dit verslag ziet u een schema van 

activiteiten die in 2013 in dit verband 

zijn uitgevoerd. Eentje er van is het 

opschonen van de vispassages in het 

Oostervoortsche Diepje in 

november. De vispassages waren 

volledig dichtgegroeid met vooral 

liesgras en egelskop. In een door de 

federatie met waterschap 

Noorderzijlvest opgezette actie hebben 

vrijwilligers van de Noord-Nederlandse 

Vliegvisvereniging samen met 

onderhoudsmensen van het

waterschap op een zaterdagmorgen 

alle passages 

schoongemaakt. Zowel het waterschap 

als de federatie zijn zeer te spreken 

over het enthousiasme waarmee de 

klus is geklaard. TV Drenthe heeft een 

reportage van deze actie gemaakt.
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Meer samenwerking met 
Noorderzijlvest
Op 23 september 2013 is de huurover-

eenkomst voor het visrecht van de 

wateren in het beheergebied van water-

schap Noorderzijlvest voor de komende 

zes jaar vernieuwd. Voorzitter Herman 

Dirks van de Hengelsportfederatie 

Groningen Drenthe en Carla Alma, lid 

van het dagelijks bestuur van Watersc-

hap Noorderzijlvest hebben de over-

eenkomst ondertekend. Waterschap 

Noorderzijlvest en Hengelsportfederatie 

Groningen Drenthe hechten belang aan 

hun goede verstandhouding en zijn 

van plan de goede samenwerking de 

komende jaren verder te verbeteren. 

Zo willen ze samenwerken om de 

mogelijkheden voor vismigratie in de 

provincies Groningen en Drenthe verder 

te verbeteren. 

Dit is goed voor de waterkwaliteit, maar 

ook voor de kwaliteit van de viswateren 

in onze beheergebieden.

Ruim baan voor glasaal
Woensdagmiddag 16 oktober was 

de officiële opening van de vismigra-

tievoorzieningen in sluizencomplex 

Nieuwe Statenzijl aan de Dollard. Om 

het complex loopt een hightech aalgoot 

zodat glasaal, aangetrokken door een 

zoete lokstroom, zijn weg kan vinden 

naar het aal reservaat Westerwoldse Aa. 

In het complex zelf zijn 'cat-flaps' aange-

bracht; een soort kattenluiken waardoor 

vissen tussen zoet en zout en vice versa 

kunnen migreren.

De vispassages zijn gefinancierd door 

het Waddenfonds, Rijkswaterstaat en 

waterschap Hunze en Aa's. Tijdens het 

door waterschap Hunze en Aa's geor-

ganiseerde openingsfeestje was federa-

tievoorzitter Herman Dirks een van de 

sprekers. Hij benadrukte het grote 

belang van de goede en vooruitstrev-

ende samenwerking van de federatie 

en het waterschap. Jeugdtheater-

groep Oost-Groningen bootste op het 

complex in een wervelende show de 

migratie van vissen na. 



Streetfishing in de grote stad
Zondag 15 september was het zover: 

'Streetfishing Groningen 2013". Vanuit 

het hele land maar ook uit België en 

Duitsland kwamen de deelnemers naar 

de stad Groningen om de Diepenring 

onveilig te maken. De stad liet zich 

van haar mooiste kant zien, lekkere 

temperatuur, zonnetje, goed viswater 

en vriendelijke mensen. 

Bijna 40 deelnemers hadden zich 

opgegeven voor deze dag. Winnen 

stond niet voorop, samen plezier te 

hebben en ervaringen uitwisselen 

wel. Zowel jong als oud hadden een 

prachtige dag die was georganiseerd 

door Bart van der Walle van Streetfish-

ing Groningen. 

Complimenten aan zijn adres voor de 

perfecte organisatie en de 

gemoedelijke sfeer ondanks dat er 

mooie prijzen waren te winnen. Elke 

deelnemer ging niet met lege handen 

huiswaarts, maar ontving een goed 

gevulde goodiebag van hengelsport-

zaak Titus Blom. Verrassend was toch 

wel de ontdekking hoeveel mooie 

grote vissen in de stad leven. Wil u 

meer  weten wat Streetfishing is, bekijk 

de leuke video's op hun site http://

www.streetfishing.nl/ 

Graskarpers voor Visvijver Yde-
De Punt
NDC mediagroep, uitgever van onder 

andere het Dagblad van het Noorden, 

benaderde de federatie met een 

probleem: de vijver bij het kantoor 

in Groningen is lek en er is geen geld 

voor reparatie. In de vijver zijn 20 jaar 

geleden volgens overlevering 20 tot 30 

graskarpers uitgezet. Zonder ingrijpen 

zouden de vissen binnenkort op het 

droge liggen. De federatie bood aan de 

dieren te redden door ze over te bren-

gen naar ander water. Beroepsvisser 

Mans Vos is ingeschakeld om de vissen 

met elektro-apparatuur te vangen.

Een biomassa vis van 300 kg per hec-

tare open water is al veel. In dit geval 

was die omgerekend met tientallen 

grote graskarpers zeker 20 keer hoger. 

En toch zag de vijver er kraakhelder 

en natuurlijk uit. De vissen werden 

niet gevoerd en bleken kerngezond. 

Conclusie: of je er nu van houdt of niet, 

graskarpers zijn bijzondere vissen. De 

vissen zijn overgebracht naar een grote 

particuliere visvijver in Yde.

Jeugdvisdag Reitdiep
De Hengelsportfederatie Groningen 

Drenthe en de Visgids Groningen 

(Robert van der Kamp) organiseerden 

op zaterdag 6 juli samen de spectacu-

laire jeugddag voor kinderen van 12 

tot 18 jaar waarvan de ouders het niet 

breed hebben. Deze kinderen zijn 

geselecteerd door MJD Groningen 

(Maatschappelijke en Juridische 

Dienstverlening Groningen). In totaal 

deden 30 kinderen mee.

De kinderen hadden een geweldige 

dag, maar ook alle mannen die hun 

vrije zaterdag opofferden om de 

kinderen het naar de zin te maken. 

In totaal 23 visboten dobberden op 

het Reitdiep, een geweldig gezicht. 

Veel vis werd er niet gevangen, maar 

daar maalde niemand om. De catering 

smaakte iedereen zeer goed, en met 

een gevulde maag reed iedereen hu-

iswaarts naar Rotterdam, Den Helder, 

Amsterdam, of de Betuwe. Moe, maar 

met een voldaan gevoel.

Jong laat oud lekker vissen
Woensdag 10 juli jl. kwamen zeve-

nentwintig bewoners van woonzo-

rgcentra uit Slochteren, Noordbroek, 

Siddeburen en Middelstum op bezoek 

in Hoogezand-Sappemeer. De tachtig-

plussers kwamen niet 

zomaar. Ze deden samen met

bewoners van Zonnehuis St. Jozef mee 

aan een viswedstrijd bij de Ooster-

parkvijvers in Hoogezand. De wedstrijd 

werd voor de 4e maal georganiseerd 

door de Jeugdhengelsportvereniging 

Hoogezand -Sappemeer en Zonnehuis-

groep Noord.

Alle deelnemers waren het er over 

eens: deze viswedstrijd is voor herhal-

ing vatbaar! Deze dag is mogelijk 

gemaakt dankzij vrijwilligers van Jeug-

dhengelsportvereniging Hoogezand-

Sappemeer, Zonnehuisgroep Noord, 

Hengelsport-Sappemeer en de 

federatie. 
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Pers
De federatie heeft een goede ingangen 

bij de regionale pers. Er is regelmatig 

contact met RTV Noord, RTV Drenthe en 

het Dagblad van het Noorden. Er wordt 

positief bericht over de hengelsport in het 

algemeen en de projecten van de federa-

tie in het bijzonder. Opvallend is dat de 

pers de website en facebookpagina van de 

federatie volgt en zelf contact opneemt als 

berichten verschijnen met nieuwswaarde 

voor de regio.

Het meerjarige Aanbodonderzoek trekvis-

sen Waddenkust, waarvan de federatie 

organisator is namens de vier noordeli-

jke waterschappen en waarin tientallen 

vrijwilligers in het voorjaar langs de kust 

het aanbod van trekvissen monitoren, 

trekt jaarlijks steevast veel aandacht van 

de pers. Ook landelijk is er volop aandacht 

voor dit bijzondere project.

Voorlichting&Promotie 

Federatie-Media
Ondanks de opkomst van internet in de 

informatievoorziening, hecht de federatie 

ook  veel waarde aan de bestaande 

papieren media.

Regio-edities VISblad

Al vele jaren vult de federatie twee maal 

per jaar een 8 pagina’s tellende regiokat-

ern in het VISblad. Deze regio-edities 

worden gratis naar alle VISpas houders 

in de federatie gezonden; een enorme 

oplage dus! De federatie streeft in haar 

pagina’s naar aandacht voor alle be-

leidsterreinen zodat de lezers een beeld 

krijgen wat er met hun afdracht gebeurt. 

Ook legt de federatie nadruk op haar 

contacten en samenwerkingsverbanden 

met andere organisaties die deze public-

iteit zeer op prijs stellen. Na verschijning 

plaatst de federatie de regio-pagina’s ook 

op de website vissen.nl.

Visionair

Vier maal per jaar brengt Sportvisserij 

Nederland het glossy vakblad Vision-

air uit over de biologie en het beheer 

van vissen, bedoeld voor mensen 

die beroepsmatig werkzaam zijn in 

het waterbeheer.  De federatie levert 

regelmatig artikelen voor de Visionair. 

Het afgelopen jaar bijvoorbeeld over 

het noordelijke vismigratieproject Ruim 

Baan voor Vissen en over het grote 

project Westerwoldse Aa, waarin de 

natuur en vismigratie wordt hersteld van 

Nieuwe Statenzijl aan de Dollard tot en 

met de Runde bij Emmen. 

9



Mijn VISmaat App en de VISplanner 
de ideale combinatie voor de visser

Digitale media
Steeds meer sportvissers, verenigingen, 

relaties en overige belangstellenden 

vinden als ze op zoek zijn naar informa-

tie hun weg naar onze digitale media 

zoals Facebook, Twitter,  maar ook de 

website vissen.nl. Daarom besteedt 

de federatie veel aandacht aan deze 

media. Het afgelopen jaar is er bijna 

dagelijks op de diverse digitale media 

gepubliceerd. Vooral de informa-

tievoorziening via Facebook levert de 

federatie veel respons op. Zo werden 

bijvoorbeeld locaties doorgegeven 

waar werd gestroopt.

Het komende jaar werkt de federatie 

met Sportvisserij Nederland en de 

overige federaties aan een grote up-

date van de eigen websites.

.

Actiepunten:
Update website vissen.nl.
Facebook:  het streven is om in 1 
jaar op 4.000 likes te komen. Op 
dit moment heeft de federatie 2520 
likes (per 23 april 2014)
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Aalbeheer en beroepsvisserij
De paling is de enige vissoort die com-

mercieel wordt bevist. Er zijn in ons 

werkgebied vier beroepsvissers actief die 

met een toestemming van de federatie en 

met instemming van de waterschappen 

Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest op paling 

vissen: de heren Westerhuis, Vos, Postma 

en Veenstra.  Aangezien beroepsvisser 

Knol (Leekstermeer en omgeving) geruime 

tijd niets van zich heeft laten horen en niet 

aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is 

zijn toestemming om te vissen met aal-

vistuigen niet verlengd. In het verslagjaar 

wenste hij echter wederom een aalvis-

toestemming die hem niet op voorhand is 

verstrekt. De zaak is nu in behandeling bij 

de jurist van Sportvisserij Nederland en de 

advocaat van dhr. Knol.

De federatie en de beroepsvissers zijn 

gebonden aan het Nationale Aalbeheer-

plan dat ondermeer inhoudt dat er in de 

tijd van de schieraaluittrek (september, 

oktober en november) niet op aal mag 

worden gevist. In deze periode werken 

de beroepsvissers mee in het monitoring-

steam van de federatie en voeren ze vis-

serijkundige onderzoeken uit in opdracht 

Beroepsvisserij

van de waterschappen.  Bovendien 

voeren de beroepsvissers meer en meer 

klussen uit voor gemeenten en andere 

overheden, bijvoorbeeld het verplaat-

sen van visbestanden bij het baggeren,  

saneren of dempen van wateren. 

Omdat de beroepsvissers zich niet herk-

ennen in het sombere beeld dat in het 

Nationale Aalbeheerplan wordt 

geschetst van de palingstand in 

Nederland, hebben de federatie,  beide 

betrokken waterschappen en de 

beroepsvissers besloten de 

mogelijkheden van door het ministerie 

erkend, regionaal aalbeheer te onder-

zoeken. Uitgangspunten zijn verbetering 

van de leefomgeving van de aal, inclusief 

wegnemen van vismigratiebarrières, in 

combinatie met een duurzame en ver-

antwoorde benutting.  De opstelling  van 

een regionaal aalbeheerplan Groningen 

– Noord-Drenthe is ondergebracht in het 

grote project ‘Ruim Baan voor Vissen’ van 

de vier noordelijke waterschappen en 

heeft subsidie verkregen uit het 

Waddenfonds. De federatie is trekker van 

dit regionaal aalbeheerproject. In 2013 

zijn de omvangrijke rapporten 

opgeleverd die de basis vormen voor 

regionaal beheer. Voordat we een eigen 

beheer van de paling kunnen voeren, zijn 

meer gegevens nodig die betrekking heb-

ben op de intrek van glasaal, uittrek van 

schieraal, de schade die gemalen aan trek-

kende vissen veroorzaken etc , etc. Aan 

het verzamelen van deze gegevens wordt 

nu aan de hand van een monitoringsplan 

gewerkt. 

Actiepunt:
- Controles uitvoeren  op de 
beroepsvisserij in het federatiege-
bied. Dit geeft inzicht wat er wordt 
gevangen. Bovendien zien de sport-
vissers dat niet alleen zij worden 
gecontroleerd op de vergunnings-
voorwaarden, maar dat ook onze 
beroepsvissers worden gecontroleerd 
op de naleving van de voorwaarden 
in hun toestemmingen.

11 



De Hengelsportfederatie Groningen 
Drenthe vormt de overkoepeling van 
170 hengelsportverenigingen 
waarbij circa 51.000 sportvissers zijn 
aangesloten. Daarnaast zijn er 
ongeveer 100 vrijwilligers voor de 
federatie werkzaam. Ook zijn binnen 
de hengelsportverenigingen ongeveer 
een kleine 1.000 vrijwilligers actief. 

De Hengelsportfederatie Groningen 
Drenthe is hiermee in beide 
provincies een van de grootste 
organisaties, actief op het terrein 
van openluchtrecreatie en integraal 
waterbeheer. 
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Hengelsportfederatie 

Groningen Drenthe

Transportweg 13 

9482 WN Tynaarlo

T 0592 542 890

E info@vissen.nl

www.vissen.nl
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